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Prosjektskjønn

• Midlene kommer fra KMD 
• Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har en totalramme på 57,4 

mill. kr for 2018 i skjønnsmidler.
• Prosjektskjønn utgjør totalt 9 mill kr i 2018
• Fylkesmannen fordeler prosjektskjønnsmidler etter søknad fra 

kommunene
• KMD utbetaler midlene sammen med rammetilskuddet til 

kommunene
• Brevet om prosjektskjønnsmidler for 2018 kommer i uke 4. 

Brevet sendes rådmannen og postmottak
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Prosjektskjønn 

• Skal gå til fornyings- og innovasjonsprosjekter)
– Prøve ut nye løsninger (risikoavlastning)
– Må styrke kommunens rolle som tjenesteprodusent, 

myndighetsorgan, lokaldemokratisk arena eller 
samfunnsutvikler

• Det skal ikke gis støtte til:
– Rene næringsutviklingsprosjekter
– Ordinære drifts- og utviklingsoppgaver
– Interne strukturelle omorganiseringer av varig karakter
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Prosjektskjønn

• prosjektene skal være i kommunal egenregi. Det vil si at det er 
kommunen selv som må initiere og drive prosjektene

• for å sikre forankring og forpliktelse til prosjektene forventes 
det en egenfinansiering fra kommunens side

• prosjekter som er beregnet ferdige innen rimelig tidshorisont 
vil også bli vektlagt

• Prosjekter som naturlig hører under andre statlige tilskudds- og 
støtteordninger vil sees i sammenheng med disse ordningene 
når prosjektskjønn vurderes
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Prosjektskjønn 2018.

• Rammen for prosjektskjønn er 9 mill kr.
• Søknadsfrist 15.3.18
• Kommunene kan søke på nye prosjekter eller videreføring av 

igangsatte prosjekter
• Kommunene kan søke enkeltvis eller samarbeide om 

prosjekter.
• Når det søkes om støtte til flere prosjekter bør disse prioriteres
• Forventet svar på søknadene er medio mai
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Prosjektskjønn 

• Prioriteringsområder 
• Sektorovergripende prosjekter og prosjekter som bidrar til 

helhetlig styring
• Innovasjons- og fornyingsprosjekter innenfor områder som 

det er særlig fokus p.t nasjonalt eller lokalt 
– prosjekter rettet mot barn og unge, for eksempel 

tverrfaglige omstillings- og samarbeidstiltak rettet 
mot utsatte grupper av barn og unge

– det grønne skiftet; innovative prosjekter med fokus 
på:

• klimaforebygging 
• klimatilpasning
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Søknadens innhold

• målsetting
• beskrivelse av utfordringer
• begrunnelse for virkemidler/løsninger som skal testes ut 

i prosjektet
• organisering
• tidsplan
• budsjett med hovedposter (herunder finansiering og 

egenandel)
• søknadssum pr. år 
• overføringsverdi til andre kommuner
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Hvordan søke

• Søknader registreres i KMD sin elektroniske søknads- og 
rapporteringsdatabase.(ISORD)

• https://prosjektskjonn.fylkesmannen.no
• Registrering av bruker og pålogging i systemet gjøres gjennom 

ID porten.
• Registrering og søknader kan legges inn fra og med 1.2.2018
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Resultat og rapportering

• Resultatene skal rapporteres
• Rapportering skal skje gjennom søknads- og 

rapporteringsportalen (ISORD).
• Kommunen må være forberedt på å dele erfaringer fra 

prosjektene med andre kommuner
• Fagavdelingene hos Fylkesmannen vil få oppfølgingsansvar for 

prosjektene
• Tildelte midler til prosjekter som ikke gjennomføres, trekkes 

tilbake
• Ved forsinket prosjektgjennomføring kan det søkes om 

overføring av ubrukte midler
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Samordningen skal bedres

• Søknadsfristen er 15.mars senere enn i tidligere, for å sikre 
samordning med andre tilskuddsordninger.

• Alle tilskuddsordninger legges ut på  Fylkesmannens 
hjemmeside medio januar. Tilskudd som Fylkesmannen får i 
oppdrag å forvalte senere på året, gjøres kjent fortløpende. 
(dette kommer i tillegg til annen informasjon for eks i brev, e-
mail,etc)
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